
Planning
De komende weken gaan we de woningen afwer-
ken. Hieronder staan de werkzaamheden op een 
rij:

• Wanden stuken en diverse aftimmer 
 werkzaamheden
• Tegelwerk toilet, badkamer en keuken
• Afmonteren badkamer en toilet
• Ramen en deuren plaatsen
• Schilderwerk binnen
• Straatwerk en plaatsten haag, tuinhek en  
 schutting achterkant
• Keuken plaatsen
• Diverse montage werkzaamheden.

Uitnodiging meet uurtje 21 december
Op 21 december houden we een meet uurtje van 
13.30 tot 15.00 uur. U bent dan welkom in uw wo-
ning om bijvoorbeeld kozijnen op te meten voor 
uw gordijnen. Meld u zich alstublieft van tevoren 
bij de bouwkeet.

Opleveren van de woningen
In de week van 15 januari 2018 starten we met het 
opleveren van de eerste woningen. We leveren 
twee woningen per week op. De planning is als 
volgt:

Week 3: 15.01 t/m 19.01: Pleineslaan 34-36
Week 4: 22.01 t/m 26.01: Pleineslaan 38-40
Week 5: 29.01 t/m 02.02: Pleineslaan 42-44
Week 6: 05.02 t/m 09.02: Pleineslaan 46-48
Week 7: 12.02 t/m 16.02: Pleineslaan 50

Nieuwsbrief renovatie Pleineslaan 
december 2017

Met de feestdagen voor de deur, schieten we lekker op met de laatste werkzaam-
heden aan de woningen van Fase 1; Pleineslaan 34 t/m 50. Nog even en dan gaan 
we de eerste woningen opleveren. Tijd om de verhuisdozen weer in te pakken! In 
deze nieuwsbrief leest u meer over de planning en wat dat voor u betekent.

Wij verwachten dat de oplevering volgens deze 
planning zal verlopen. Er kunnen echter altijd 
onvoorziene zaken gebeuren, waardoor wij van 
de planning moeten afwijken. 

Twee weken voor oplevering ontvangt u van ons 
de definitieve opleverdatum. Onze opzichter en 
participatie medewerker nemen contact op met 
de bewoners die weer terug kunnen verhuizen. 
Ze nemen met u door wat er gaat gebeuren en 
ook wat dat voor u betekent. 

Start werkzaamheden oneven nummers
Binnenkort nemen we contact op met de be-
woners van fase 2, die gaan verhuizen naar een 
wisselwoning. We nemen met u door wat er 
gaat gebeuren en wanneer de verhuizing plaats 
gaat vinden. En naar welke woning u gaat ver-
huizen.

Feestdagenstop

Van 25-12-2017 tot 07-01-2018 ligt het werk 
stil. 

Mocht zich tijdens deze periode een calamiteit 
voordoen op de bouwplaats of ziet u iets wat 
niet pluis is? Belt u dan aannemer Van Dillen via  
telefoonnummer: (0345) 50 90 60.

Namens Woongoed Zeist zijn Koos Hofman 
(opzichter) en Corrine de Lorijn (medewerker 
project participatie) uw aanspreekpunt. U kunt 
hen tijdens kantooruren bereiken via 
(030) 693 66 00.



 

Fijne feestdagen! 

De feestdagen staan voor de deur. We wen-
sen iedereen alvast een fijne Kerst en een 
voorspoedig nieuwjaar! 


